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Descrición
O obxectivo principal da materia Macroeconomía II é mostrar os alumnos cómo plantexar de xeito riguroso, á
xeral
vez que sinxelo, as principais cuestións macroeconómicas. As discusións vanse centrar en torno a modelos
concretos que intentan describir o comportamento da economía no longo prazo, onde se discuten os efectos
que as distintas medidas de política económica teñen sobre as distintas variabeis macroeconómicas. Un
aspecto crucial a destacar é o papel que os distintos supostos de partida desempeñan nas conclusións de
cada un dos modelos analizados. O programa de macroeconomía II parte dos contidos previamente
analizados en Macroeconomía I, para a continuación introducir sucesivamente unha serie de liñas de
ampliación dos modelos alí contemplados. En concreto na materia de Macroeconomía II abordaranse as
problemáticas económicas relacionadas con el crecimiento económico.
Competencias
Código
CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
CE5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
CE6 Adquirir coñecementos de Análise económica
CE8 Habilidades na procura, identiﬁcación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido
CT2 Capacidade de traballar en equipo
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Conectar os modelos económicos coa realidade para deste xeito poder emplealo para interpretala
e explicar os fenómenos reais.
Realizar traballos empíricos nos que, empregando as ferramentas presentadas ao longo do curso,
demostre a súa capacidade para analizar, sintetizar e ﬁnalmente elaborar un informe.
Interpretar os supostos e fundamentos de modelos macroeconómicos para o estudo de cuestións
de longo prazo, sendo capaz de analizalos gráﬁcamente e de resolver matematicamente
problemas relacionados.
Ser capaz de redactar informes nos que, a partir dos resultados dun exercicio cuantitativo,
fundaméntense recomendacións simples de política económica
O alumno familiarizarase na procura de información económica a través de bases de datos de
economía así como no manexo de follas de cálculo e linguaxes de programación sinxelos que lles
permita organizar a información obtida nas devanditas bases de datos e sacar conclusións.
Contidos
Tema
INTRODUCCION

CE5
CE8
CE8
CE2
CE5
CE6
CE2
CE8
CE8

Competencias
CT5
CT2
CT5

CT5

1. A análise macroeconómica de longo prazo
2. Os feitos empíricos do crecemento económico
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TEORÍA DO CRECEMENTO ECONÓMICO EXÓXENO 3. Poboación e crecemento económico.
A teoría de Malthus.
4. Acumulación de capital e crecemento económico:
O modelo de Solow.

TEORÍAS DO CRECEMENTO ECONÓMICO
ENDÓXENO

5. Recursos naturais e crecemento económico
¿Existen limites ó crecemento sostido?
6. O modelo AK de crecemento económico.
7. Capital humano e crecemento económico.

TEORÍA UNIFICADA DO CRECEMENTO
ECONÓMICO

8. Crecemento económico basado na I+D.
9. Teoría uniﬁcada do crecemento económico.
"De Malthus a Solow""

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
30
60
90
Resolución de problemas de forma autónoma
12
18
30
Resolución de problemas e/ou exercicios
6
6
12
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
16
18
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descrición
Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas
preguntas dirixidas ó estudiante, coa ﬁnalidade de transmitir coñecementos e facilitar a
aprendizaxe. Nestas aulas exporánse, de xeito resumido, os principais contidos dos distintos temas,
desenvolvéndose con maior detalle os puntos de maior complexidade. Para un maior
aproveitamento das aulas é necesario que os alumnos preparen con antelación e de xeito individual
os temas segundo a bibliografía recomendada.
Metodoloxía que permite ó alumnado aprender de forma efectiva a través da realización de
actividades de carácter práctico tales como exercicios e supostos mediante o uso do aprendido nas
leccións maxistrais. Os obxectivos desta técnica son: alcanzar unha maior competencia dos
contidos aprendidos na teoría e ilustrar as súas potenciais aplicacións.
O alumnado resolverá as follas de exercicos de xeito individual o en grupo que deberá entregalos
nos prazos establecidos para cada boletín de problemas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas de
forma autónoma

Metodoloxía que permite ó alumnado aprender de forma efectiva a través da realización
de actividades de carácter práctico tales como exercicios e supostos mediante o uso do
aprendido nas leccións maxistrais. Os obxectivos desta técnica son: alcanzar unha maior
competencia dos contidos aprendidos na teoría e ilustrar as súas potenciais aplicacións.

Lección maxistral

Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de
algunhas preguntas dirixidas ó estudiante, coa ﬁnalidade de transmitir coñecementos e
facilitar a aprendizaxe.

Probas

Descrición

Resolución de problemas e/ou Despois da entrega da lista de exercicios, se fará unha clase de resolución de eses
exercicios
exercicios para destacar os puntos máis importantes e aclarar as dúbidas xurdidas no
traballo autónomo do alumno. Coa entrega de cada lista de exercicios se fará unha proba
para avaliar o coñecemento adquirido.
Exame de preguntas de
desenvolvemento

No exame ﬁnal se fará unha proba que faga unha avaliación conxunta do aproveitamento
do curso.

Avaliación
Descrición
Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumno debe solucionar una serie de problemas plantexados
polo profesor. O alumno debe aplicar os coñecementos que
adquiriu nas sesións maxistrais e na resolución de exercicios.

Cualiﬁcación Competenci
as Avaliadas
10
CE2
CE5
CE6
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Realizaránse dous exames parciais sobre os contido da materia.

90

CE2
CE5
CE6

Outros comentarios sobre a Avaliación
SISTEMA DE AVALIACIóN
Seguindo a normativa vixente o alumno podera optar entre dous sistemas de avaliación: avaliación continua ou avaliación
global única.
Avaliación continua: Nesta modalidade a nota ﬁnal da materia será a suma de varias probas de avaliación realizadas o
longo do curso:
Probas intermedias. O 10% da nota obterase da entrega de boletíns de exercicios así como pequenas probas que
periódicamente se farán nas clases prácticas. A nota correspondente acadada durante o cuatrimestre nestas
probas gardaranse para as convocatorias extraordinarias do presente curso académico.
Exames parciais. Realizaranse ao longo do curso 2 probas parciais, cunha ponderación do 45% cada unha. A última
destas probas terá lugar o mesmo día que o exame ﬁnal, que pode ser consultado na página web de la Facultad
http://fccee.uvigo.es.
Avaliación global única: Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá optar a ser avaliado
cun único exame ﬁnal que suporá o 100% da cualiﬁcación. Este exame terá contido tanto teórico como práctico, e
realizarase nas datas oﬁciais establecidas no calendario de exames, que pode ser ser consultado na páxina web da
Facultade http://fccee.uvigo.es. A elección deste método de avaliación debe ser comunicado antes da data na que se ﬁxe o
primeiro dos exames parciais.
Nas convocatorias extraordinarias tamén se pode optar polos dos sistemas de avaliación. De seguir o método de
avaliación continua, manterase a nota das probas intermedias do presente curso.
Na convocatoria de ﬁn de carreira o sistema de avaliación será o de exame ﬁnal único, que suporá o 100% da
cualiﬁcación

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sorensen, Peter Birch e Whitta-Jacobsen, Hans Jorgen, Introducción a la Macroeconomía, 2ª, McGraw-Hill, 2010
Bibliografía Complementaria
García Paso, J.I., Valero Perandones, I., Pérez Sánchez, R. y Garcia Greciano, B., Crecimiento Económico: Modelos
Teóricos y Ejercicios Resueltos, 1ª, Pearson, 2016
Jones, Charles I. e Vollrath, Dietrich, Introduction to Economic Growth, 3ª, WW. Norton, 2013
Sala-i-Martin, Xavier, Apuntes de crecimiento económico, 2ª, Antoni Bosch, 2000
Weil, David N., Crecimiento Económico, 1ª, Pearson, 2006
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Macroeconomía avanzada/V03G100V01912

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Principios de economía I/V03G100V01102
Economía: Principios de economía II/V03G100V01203
Macroeconomía I/V03G100V01503
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
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profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
TODAS
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
NINGUNHA
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
EMAIL, FORO PLATAFORMA DOCENTE, CAMPUS REMOTO
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
NINGUN
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
NINGUNHA
* Outras modiﬁcacións
NINGUNHA
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
SE MANTEN O SISTEMA E AS PONDERACIÓNS DA AVALIACIÓN
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